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Nyhedsbrev 
Corona – vi kan starte træning i det små 
 
Myndighederne har valgt at påbegynde en gradvis åbning af det danske samfund efter Påske med 
de mindste børn, der skal starte i skole og institutioner og flere voksne skal møde på arbejde. For-
retninger begynder så småt at åbne igen og sundhedsvæsenet begynder at tage ikke-Corona pati-
enter ind. 
Helt centralt i denne åbning er, at forsamlingsforbuddet på flere end 10 personer stadig står ved 
magt. 
Dette forbud skal vi selvfølgelig overholde i DcH og samtidig ønsker vi ikke at samle folk på tværs 
af landet til møder, konkurrencer m.m. 
 

MEN det er faktisk muligt indenfor reglerne, at åbne for træningen. 
Vores forretningsfører, Jan Nielsen, har flere gange været i kontakt med myndighedernes hotline, 
som står for anbefalinger og rådgivning i forbindelse med Corona situationen. 
Jan har direkte fået at vide, at det vil være forsvarligt at starte hundetræning op igen, hvis man 
følger de retningslinjer, der er beskrevet længere nede i dette nyhedsbrev. 
Jan har spurgt direkte om det vil være både samfundsmæssigt og sundhedsfagligt forsvarligt at 
starte hundetræning op på denne måde og har fået et klart svar: ja. 
Vi skal dog huske, at det vi kan starte med, er træning af enkelte hold. Ikke socialt samvær, ikke 
hygge i klubhuset, ikke flere hold, der arbejder i nærheden af hinanden.  
Og husk – udendørs borde og bænke må ikke kunne anvendes, da der her kan ske overførsel af 
smitte. Diverse redskaber som springbrætter, agilityredskaber og den slags må ikke anvendes, da 
flere berører disse og dermed kan smitte overføres. 
 
Nye hvalpeejere har brug for hjælp 
Hvalpe- og unghundehold er aflyst overalt i Danmark og det giver problemer for alle de nybagte 
hundeejere, der nu ikke kan få den nødvendige hjælp med træning og opdragelse af deres nye 
hvalp. Samtidig er det meget vanskeligt at få socialiseret hvalpe både i forhold til andre hunde og 
mennesker. 
Vi risikerer, at vi får en årgang Corona-hunde, som ikke er ordentligt socialiserede med de følger, 
der måtte komme af det med både angst, aggression og bare almindelig dårlig opførsel. 
Vi vil fra hovedbestyrelsens side opfordre de lokalforeninger, der ønsker at starte træning, til at 
prioritere hvalpe- og unghundehold. 
 
Træningen kan startes igen under disse regler: 
• Start med få hold, gerne hvalpe/unghundehold, som har størst behov 
• Træning foregår kun udendørs 
• Max. 10 personer forsamlet, dvs. 1 instruktør og 9 hundeførere 
• Ingen familiemedlemmer eller tilskuere i nærheden af holdene 
• Et hold med 9 hunde kan træne i 1 time eller holdet deles i 2 og træner hver ½ time 
• Et kvarter imellem holdene starter, så de ikke mødes i indgangen eller ved bilerne 
• God afstand mellem holdene (min. 50-100 meter) hvis flere hold er på pladsen 
• Hold afstand under træningen 
• Sprit hænder før og efter træningen  
• Engangshandsker kan bruges – hunde kan bære væsker (smitte) 
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• Fysisk kontakt med hundene skal begrænses til indkald og hilseøvelser (handsker) 

• Samtaler, hyggesnak og hvalpeleg foregår udendørs med god afstand 
• Medbring egen kaffe og krus, hvis der skal hygges – husk afstand 
• Klubhuse skal være lukket helt af (også toiletter) 
• Redskaber, borde og bænke må ikke anvendes – spær dem af med bånd eller andet 
• Hundeførere skal selv medbringe vand og skål til egen hund 
• Hundeførere skal medbringe egne apporter og genstande 
 
Lokalforeninger og instruktører bestemmer  
Det er helt klart, at det er lokalforeningens bestyrelse, der afgør, om træningen skal startes i den 
enkelte lokalforening. 
Det er lige så klart, at instruktører skal melde sig frivilligt til at tage hold. 
Og helt åbenlyst må personer, der tilhører de sårbare grupper ikke deltage, hverken som instruktø-
rer eller hundeførere. 
Det er vigtigt, at man i den enkelte lokalforening arbejder meget ansvarligt og gennemtænker si-
tuationen grundigt. 
 
Tænk f.eks. på disse praktiske ting: 
Hvordan kan vi få hundeførerne ind uden at for mange trænges sammen i indgangen? 
Indkøb af håndsprit og engangshandsker. 
Tidsplaner for hvalpeholdene – kan de nøjes med færre gange træning? 
Inddrage instruktørgruppen – de skal kunne føle sig trygge ved at stå med et hold hvalpe. 
Grundig orientering af hundeførerne inden opstart – hvor skal de gå ind og ud, parkering osv. efter 
de lokale forhold. 
Hvordan gør vi med en evt. låge ind til pladsen – den må ikke berøres af en masse mennesker. 
 
En ansvarlig åbning af hundetræningen i DcH bør ske ifølge myndighedernes anbefalinger og efter 
ovenstående retningslinjer. 
Jeg ved godt, at det virker som en masse, der skal overholdes, men husk på, at ved at overholde 
disse regler, så får vi mulighed for at komme i gang på en forsvarlig måde.  
Jeg håber, at vi kan starte langsomt op med træningen med få hold og under betingelser, hvor 
alle kan føle sig trygge. 
 
Pas på jer selv og hinanden! 
 
Annette Lunau 
Landsformand 
 
 


